Adviesraad Sociaal Domein
Notulen 12 december 2018
Aanwezig:
Notulist:

Mirjam Groenenwijk, Hendrik Jan Nederhorst, Arie van der Staaij,Tineke
Budding, Tinie Bierman, Ria Kok, Els Mulder
Marianne Punt

1. Opening:
Mirjam opent om 13.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom, met name Rutger
van den Assem, beleidsadviseur sociaal domein. Wethouder Simone Veldboer is helaas
verhinderd. In afwachting van wethouder Jolanda de Heer wordt eerst het collegevoorstel
invulling welzijnswerk besproken.
2. Collegevoorstel invulling welzijnswerk:
Rutger van den Assem: het gaat niet om een verlenging, maar om een hercontractering.
Er zijn geen prestatieafspraken opgenomen.
HJ informeert hoe de tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden.
Rutger van den Assem: Er komen kwartaalgesprekken. Het kwaliteitskompas van Movisie
kan hierbij hulp bieden.
Mirjam informeert of de definitieve opdracht aan de welzijnsaanbieders met ons
besproken zal worden, voor zover het gaat om de inhoud. Hier lijkt geen taak voor ons te
liggen.
Rutger van den Assem merkt op dat bepaalde zaken (‘zachte zaken’) niet contractueel
zijn af te dwingen.
De leden menen dat duidelijke resultaatafspraken van belang zijn.
3. Gesprek met wethouder Jolanda de Heer over eenzaamheidsbestrijding:
Mirjam heeft de wethouder hartelijk welkom.
Mirjam heeft een paar vragen voorbereid voor een verkennend gesprek, aan de hand van
de dit jaar verschenen Handreiking lokale aanpak van eenzaamheid.
Wat is het actuele beleid van de gemeente Rhenen?
Jolanda stelt allereerst dat de gemeente het probleem eenzaamheid niet kan oplossen.
Wel kunnen bepaalde initiatieven worden genomen. Ze wijst op de 75+-bezoeken die het
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Dit zijn in feite preventiebezoeken: er is sprake
van voorlichting, er wordt verbinding gemaakt met mantelzorgers en vrijwilligers en bijv.
gewezen op de inlooppunten.
Tinie stelt dat er bij de 75+-bezoeken sprake moet zijn van ‘halen en brengen’: wat komt
uit de evaluatie en waar moet actie worden ondernomen? Individuele gevallen komen bij
het Sociaal Team terecht. De vraag is dan: welke lijn komt daaruit naar voren?
Doelgroepen:
Arie meent dat je zou moeten beginnen bij ouderen.
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Jolanda vindt dat je moet aansluiten bij dingen die je al doet. Voorbeeld: het jeugdteam
dat met veel gezinnen te maken heeft.
De huiskamers (IPP en Rhenen Hoog) hebben een rol.
Tinie vindt dat er een breed aanbod is, maar dat het feit blijft dat je eenzame mensen
vaak niet bereikt.
Rutger van den Assem meent dat ook de fysieke ruimte een rol speelt. Tinie is het
daarmee eens en noemt het zelfstandig wonen nieuwe stijl (bijv. Knarrenhof). Jolanda de
Heer denkt ook dat gemixt wonen meegenomen kan worden in de toekomstvisie voor
Rhenen. Er moet gewerkt worden aan een dementievriendelijke gemeente (supermarkten
enz.).
Wonen nieuwe stijl is een voorbeeld op ‘macro-niveau’. Er zijn ook veel voorbeelden te
noemen op micro-niveau: bijv. de buitendienst die ziet dat de gordijnen bij iemand dicht
blijven.
Er is geen doelgroepenbeleid meer, maar de gemeenteraad wil voor ouderen wel e.e.a.
op papier hebben, waarbij eerst zal worden geïnventariseerd wat er al is.
Mirjam suggereert om het denken over positieve gezondheid daarbij te betrekken.
Vrijwilligerswerk werkt ook voor de vrijwilliger zelf preventief: netwerkversterkend.
Arie stelt voor ook het armoedeprobleem erbij te betrekken.
Mirjam dankt Jolanda de Heer voor het gesprek en wacht de notitie terzake af.
Arie en Hendrik Jan verlaten de vergadering ivm een receptie.
4. Informatienota over het nieuwe beleidsplan sociaal domein:
Rutger van den Assem licht toe: in de informatienota zijn de ‘piketpaaltjes’ geslagen om te
komen tot een nieuwe beleidsplan.
Mirjam wijst erop dat de uitgangspunten vanuit het ambtelijke systeem zijn geformuleerd.
Het perspectief vanuit de burger ontbreekt.
Mirjam: Onder ‘aanpak en planning’ worden 9 uitgangspunten genoemd. De Adviesraad
zou bij onderdeel 4 en 6 een rol kunnen spelen.
4: bijeenkomst maatschappelijke organisaties, cliënten, gemeenteraad,
belangenbehartigers en inwoners.
6: inloopavond maatschappelijke organisaties, cliënten, gemeenteraad,
belangenbehartigers en inwoners.
In welke vorm die rol kan worden gegoten, kan nog worden nader worden bekeken.
Rutger van den Assem zegt toe deze twee zaken (leefwereld meer betrekken en
betrokken worden bij onderdeel 4 en 6) in zijn notitie te verwerken.
Mirjam dankt Rutger van den Assem voor zijn toelichting.
5. De vergaderdata 2019 worden vastgesteld en zullen op de website worden geplaatst.
6. Notulen van 14 november 2018:
Wat betreft resultaatgericht indiceren: Ria heeft nog geen antwoord van de manager van
Axxicom, met wie ze namens Zideris heeft gesproken.
Het CAK heeft alle betrokkenen inmiddels geïnformeerd over het abonnementstarief.
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Op het voorstel van Ria inzake resultaatgericht indiceren zullen we nog ingaan.
De notulen worden vervolgens vastgesteld.
7. Voortgangsverslag voorzitter:
We ontvingen een reactie op ons advies inzake het mantelzorgbeleid.
Tinie: Het is nu nog steeds zo dat iemand die woont in Rhenen en mantelzorger is voor
bijv. iemand in Veenendaal, geen recht heeft op huishoudelijke ondersteuning.
We zullen hierop reageren naar de wethouder.
De vacature zal ook op de website worden geplaatst.
Men stemt in met het voorstel van Mirjam om het gesprek te laten plaatsvinden met
Mirjam en een wisselend lid, op basis van beschikbaarheid.
8. Jaarplan 2019:
Tineke merkt op dat de ambtenaar die over de jeugd gaat info heeft toegezegd.
Thema’s die in 2019 aan de orde zouden moeten komen:
Positieve gezondheid (Machteld Huber): preventie levert geld op.
Discrepantie tussen leefwereld en systeemwereld (betrokkenheid van de doelgroep
vergroten).
Mirjam stelt voor een checklist op te stellen die bij elke adviesaanvraag aan de orde
moeten komen. Dit idee vindt instemming.
Op de volgende vergadering zal het gesprek over het jaarplan worden vervolgd.
Daarna kan de jaarcyclus worden vastgesteld.
9. Rondvraag:
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10.
Sluiting:
Mirjam sluit de vergadering om ± 15.45 uur.
11.
Volgende vergadering:
Woensdag 9 januari a.s. om 13.30 uur.
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